
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Oppegård kontrollutvalg 
 
Møtetid: 02.05.2019 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Oppegård rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Stein Martinsen Wik (AP) leder, Henriette B. Christiansen (H) nestleder, Marit 
Forsberg (SV), Leif Aarebrot (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Hugo Fjeld (H) for Geir Aage Amundsen (H) 
 
Forfall:  
Geir Aage Amundsen (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Lars Henrik Bøhler, rådmann (under sak 14/19-16/19) 
Sissel Hodder Hovden, seksjonsleder økonomi og styring (under sak 14/19-16/19) 
Grethe Hauan Keiserud, seksjonsleder regnskap (under sak 14/19-16/19) 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
Vidar Nesse, Partner (under sak 16/19) 
Nina Gunbjørnsen, Senior manager (under sak 16/19) 
 
Møtesekretær: 
Unni Westli, kontrollsekretær 
 
Diverse merknader: 
Sak 16/19 ble flyttet fram og behandlet først 
Sak 14/19 og 15/19 ble behandlet under ett. 
 
Møteprotokoll godkjent 02.05.2019 
 
 
 
 

Stein Martinsen Wik  Henriette B. Christiansen 
Leder  Nestleder  
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Saksliste 

 Side 

 

14/19 19/00050-1 Oppegård kommune - Årsberetning 2018 3 

15/19 19/00049-4 Oppegård kommune - Årsregnskap 2018 4 

16/19 18/00133-6 Oppsummering revisjon 2018 6 

17/19 19/00018-3 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 

    

 
  



  
Oppegård kontrollutvalg 02.05.2019 Side 3 av 8 

  

Oppegård KU-14/19 
Oppegård kommune - Årsberetning 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Oppegård kommunes årsberetning for 2018 til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 02.05.2019: 
Leder innledet. 
 
Utvalgets medlemmer stilte spørsmål til, og kommenterte, årsberetningen.  
Rådmannen, seksjonsleder økonomi og styring og seksjonsleder regnskap svarte på 
spørsmål. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 02.05.2019: 
 
Kontrollutvalget tar Oppegård kommunes årsberetning for 2018 til orientering. 
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Oppegård KU-15/19 
Oppegård kommune - Årsregnskap 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Oppegård kommunes årsregnskap for 2018 
 
Kontrollutvalget har i møte 02.05.19 i sak 15/19 behandlet Oppegård kommunes 
årsregnskap for 2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 11.04.19, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg 
har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Oppegård kommunes regnskap for 2018 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 44 316 168 kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 20 473 404 kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til 
disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget.  
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Drift og vedlikehold, Vei, Greverud skole og 
Barnevernstjenesten at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. Det er 
redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 11.04.2019, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Oppegård kommunes årsregnskap for 2018. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 02.05.2019: 
Leder innledet.  
 
Utvalgets medlemmer stilte spørsmål til, og kommenterte, årsregnskapet. 
Rådmannen, seksjonsleder økonomi og styring og seksjonsleder regnskap svarte på 
spørsmål. 
 
Følgende omforente tilleggsforslag ble fremmet: 
Årsregnskapet viser at kommunen har en gjeldsgrad mellom lånegjeld og brutto 
driftsinntekter på 78 % (69 % i 2017). Med kommende investeringer vil gjeldsgraden 
være sterkt økende, noe som bekymrer kontrollutvalget.  
 
Votering: 
Innstillingen med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 02.05.2019: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Oppegård kommunes årsregnskap for 2018 
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Kontrollutvalget har i møte 02.05.19 i sak 15/19 behandlet Oppegård kommunes 
årsregnskap for 2018. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 11.04.19, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg 
har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at Oppegård kommunes regnskap for 2018 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 44 316 168 kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 20 473 404 kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til 
disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget.  
 
Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor Drift og vedlikehold, Vei, Greverud skole og 
Barnevernstjenesten at det er vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. Det er 
redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 
Årsregnskapet viser at kommunen har en gjeldsgrad mellom lånegjeld og brutto 
driftsinntekter på 78 % (69 % i 2017). Med kommende investeringer vil gjeldsgraden 
være sterkt økende, noe som bekymrer kontrollutvalget.  
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 11.04.2019, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Oppegård kommunes årsregnskap for 2018. 
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Oppegård KU-16/19 
Oppsummering revisjon 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin rapport «Oppsummering av revisjon 2018» til 
orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 02.05.2019: 
Seniormanager fra Deloitte, Nina Gunbjørnsen, orienterte. 
 
Kontrollutvalgets medlemmer kommenterte og stilte spørsmål.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 02.05.2019: 
 
Kontrollutvalget tar Deloitte AS sin rapport «Oppsummering av revisjon 2018» til 
orientering. 
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Oppegård KU-17/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Oppegård kontrollutvalgs behandling 02.05.2019: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppegård kontrollutvalgs vedtak 02.05.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
Møtet hevet kl. 19.45 
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